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Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à 
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Subprojeto Pedagogia – Alfabetização 



Quem somos:

O Coordenadores: 

O Leonice Matilde  Richiter

O Vilma Aparecida de Souza

O Professores Supervisores: 

O Fernanda Borges Ferraz Lorena Franco

O Tânia Guimarães Freitas Santana



INTEGRANTES DO PIBID:
Pedagogia 



Alunas Bolsistas: 

O Andréa Azevedo de Oliveira.
O Beatriz Menezes Barbosa.
O Karin Ferreira Borges.
O Laís Mendes Pereira.
O Luciana Abadia Do Carmo.
O Nayara Camila Macedo Guimarães.
O Roseli Maria Alves Gois. 
O Rozinei Alves Pereira. 
O Tainara Vicência Soares.
O Talita Ferreira Mendes



O Ana Paula Barcelos

O Ana Paula Soares

O Camila Rodrigues 

O Clarissa Betanho Inacio 

O Dagmar Soares 

O Fernanda Domingues Bento

O Juliana vieira De Souza

O Laís Alice Oliveira Santos

O Leila A. Azevedo Silva

O Lorena Souza Carvalho



O Reunião para integração de toda a
equipe do PIBID/UFU pedagogia;

O Visitas de todos os alunos para
conhecimento das duas instituições
participantes do PIBID;

O Reunião envolvendo a diretora, vice-
diretora e demais professores dispostos
a participar do projeto, para
apresentação das alunas bolsistas e
coordenadoras do Subprojeto
Alfabetização;

O Reestruturação do instrumental de
observação pedagógica de acordo com o
enfoque do subprojeto de alfabetização.

Atividades Desenvolvidas:



O Levantamento do acervo da biblioteca da

UFU/Pontal e do acervo particular dos professores

e alunas envolvidos sobre a temática alfabetização;

O Leitura de referenciais teóricos sobre os métodos e

processos de coleta de dados (observações,

entrevista, análise documental).

O Reunião com as professoras coordenadoras para a

elaboração do plano de atividades;

Atividades Desenvolvidas:



O Reuniões semanais entre os professores

supervisores e os alunos bolsistas.

O Realização de grupo de estudo: professores

coordenadores; supervisores e alunos

bolsistas.

O Reuniões mensais com as professoras

coordenadoras do PIBID/UFU (Subprojeto

Alfabetização) e as professoras supervisoras

e todas as alunas bolsistas participantes do

programa.

Atividades Desenvolvidas:



O Discussão, junto às alunas bolsistas, sobre o 

processo de planejamento realizado pela professora 

supervisora na escola em suas atividades docentes. 

O Realização de divulgação do projeto PIBID na festa 

junina da escola;

O Pesquisa das condições de trabalho do professor 

alfabetizador;

Atividades Desenvolvidas:



O Pesquisa no acervo da biblioteca da escola para

levantamento dos dados sobre materiais de

alfabetização;

O Mapeamento da realidade da escola: identificação

e resgate histórico da instituição; currículo escola;

projetos e planos de ensino da escola; regimento

escolar; gestão pedagógica e administrativa; cultura

organizacional; práticas avaliativas; organização do

tempo escolar; condições físicas e materiais;

número de alunos; condições sócio econômicas,

origem, relação alunos por série, índice de evasão

e repetência; sentido que os alunos atribuem à

escola e à alfabetização...

Atividades Desenvolvidas:



O Mapeamento da realidade da escola: áreas de

recreação, quadra de esporte, áreas verdes,

espaços para hortaliças, estacionamento, parques,

banheiros, acessibilidades para deficientes físicos,

arquivo morto, secretaria, sala de supervisão,

direção, muros, portões, cercas elétricas, guarda na

escola, poluição sonoro, limpeza e conservação do

prédio...

O Pesquisa das condições desses espaços físicos;

O Conhecimento da Cozinha Industrial .

O Análise do uso do laboratório de informática, salas

de vídeos e matérias pedagógicos que contribuam

para alfabetização;

O Diagnóstico cultural da cidade de Ituiutaba;

Atividades Desenvolvidas:



O Levantamento de horário de funcionamento de

cinema, teatro, museu, para visitas posteriores

com os alunos, bolsistas e professores

supervisores;

O Diagnóstico da comunidade na qual a escola está

inserida (segurança, transporte, zoneamento,

lazer, posto de saúde, associações de bairro,

índice de escolaridade, saneamento e internet);

O Participação das integrantes no movimento da
Greve e observação do plano de carreira do
professor municipal;

O Acompanhamento dos membros do PIBID nas
atividades culturais e pedagógicas da escola;

Atividades Desenvolvidas:



O Elaboração de questionários e entrevistas:

 Questionário: familiares dos alunos (em média 90
sujeitos por escola)

 Entrevista: alunos (em média 80 sujeitos por
escola)

 Entrevista: professores (todos os professores
alfabetizadores das escolas nas séries iniciais);

 Entrevistas: Bibliotecária, diretoras; vice;
supervisoras..

O Tabulação e análise dos dados;

O Registro iconográfico (instituição; museu;praças...);

O Análise documental (PPP; Regimento; Guia de
alfabetização; Avaliação Sistêmica...)

Atividades Desenvolvidas:



O Participação das alunas Bolsistas em palestras

promovidas para os alunos da instituição;

O Criação do Blog Do PIBID Pedagogia;

O Articulação Teoria/ Prática por meio das vivências

realizadas nas salas de alfabetização;

O Construção do vídeo para divulgação do Projeto;

O Elaboração de relatórios;

Atividades Desenvolvidas:






